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AANTEEKENINGEN

OVER

NEDERLANDSCHELEPIDOPTERA,

DOOR

P. C. T. SNELLEN.

(vervolg-.)

Het is wel een bewijs dal de studie der inlandsche Lepidoplera —
althans der Macrolepidoptera - in Nederland zich mag verheugen

in eene voortdurende belangstelling, dat ik nu reeds weder aan-

leiding vind tot het bekend maken van een nieuw vervolg op mijne

aanteekeningen '). Niet minder dan 14 voor onze fauna nieuwe

soorten werden ontdekt en wel de volgende ^):

I. Macrolepidoptera. II. Miorolepidoptera.

Satyrus Hermione L. Retinia Sylvestrana Curt.

Lycaena Euphemus Hübn. Penthina Klugiana Freyer.

* Laria L-Nigrum Müll. Grapholitha Artemisiana Zeil.

* Leucodonta Bicoloria W. V. Lithocolletis Geniculella Rag.

* Odontosia Carmelita Esp. Aciptilia Galactodaetyla Uübn.

Lophopteryx Cucullina W. V.

Catocala Electa View.

Eupithecia. Imputata HiLbn.

„ Coronata Hübn.

1) Men zie voor het voorgaande Vervolg: Tijds. v. Ent. 40 p. 278 enz.

2) De met een * gemerkte soorten vertegenwoordigen tevens voor onze fauna

nieuwe genera.
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Hierdoor is nu het getal onzer Macrolepidoptera gestegen tot

773 soorten en dat der Microlepidoptera op 953, te zamen dus 1726.
Als afzonderlijke opstellen over de Nederlandsche Lepidoptera

zijn sedert mijn voorgaande stuk, nog verschenen de volgende:

Tijds. V. Ent. 40 (1897) p. 152 enz. pi. 7. A. A. van Pelt

Lechner, Lepidoptera om en bij Zevenhuizen

(Zuid-Holland).

— 40 (1897) p. 229 enz. pi. 9, 10. H. A. de Vos

tot Nederveen Cappel. TJeber die Artberechti-

gung von Lycaena Argus und Lyc. Aegon.

— 40 (1897) p. 368 enz. Dr. J. Th. Oudemans,

Eenige faunistische en biologische aanteekeningen

enz,

— 41 (1898) p. 77 enz. H. A. de Vos tot Neder-

veen Cappel. Over de Macrolepidoptera onder

Apeldoorn waargenomen.

— p. 93 enz. pi. 2 fig. 1—3 A. A. van Pelt

Lechner. Een en ander of Calamìa Lutosa Hbn.

— p. 104 enz Dez. Iets over Leuca^iia impura \{hx\.

p. 169 enz. pi. 6 en 7. Dez., Veiboigenheden

uit het Nonagria-leven.

p. 224 enz. Dr. J. Th. Oudemans. Bijdrage tot

de kennis van den Doodshoofd-vlinder. {Acherontia

Atropos L.).

— 42 (1899) p. 1 enz. pi. 1. A.A. van Pelt Lechner.

De voorhoofds-uitsteeksels bij de europesche soorten

van het genus Nonagria.

— p. 37 enz. pi. 2. H. A. de Vos lot Nederveen Cappel.

Aanteekeningen over eenige Macrolepidoptera.

— 42 p. 97 enz. pi. 5 A. D. ter Haar. Crayiìophora

Ligustri Fabr. var. Oüvacea Tutt.

— 43 (1900) p. 235 enz. pi. 14 fig. 1-4. Dez.

Twee variëteiten van Polyommatns Dorilis Hfn.

— p. 239 enz. pi. 14 fig. 4—11. Dez. Eenige

mei-kwaardige aberratiën en eene nieuwe variëteit.
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Tijds. V. Ent. 44 (1901) p. 46 enz. M. Galand. Macrolepidoptera

waargenomen in de omstreken van 's Hertogen-

bosch en Alkmaar,

— p. 54 enz. P. CT. Snellen. Lycaena Euphemus Hbn.

p. 115. Dr. F. W. O. Kallenbach. Iets over

Sphinx Convolvuli.

— 45 (1902) p. 100 D. ter Haar. De rups van Xysto-

phora Palustrella Dougl.

en, in Dr. J. Th. Oudemans, de Nederlandsche

Insecten, pag. 352 —518, het Hoofdstuk over: Lepidoptera,

onmisbaar voor ieder die prijs stelt op eene wetenschappelijke

inleiding tot de studie onzer vlinders.

Voorts komen in de Verslagen van deel 40 op pag. 16 en 41,

van deel 41, op p. 24 en 35, van deel 42 op p. 18, 20, 49, 52,

67, 73, van deel 43 op p. 24, 26, 66, 68, van deel 44 op p.8,

17, 22, 55, 67, 71, 73 en van deel 45 op p. 8, 11, 14 en 33,

zoomede ook in de Entomologische Berichten door onze Vereeniging

uitgegeven, kleinere mededeeiingen voor van verschillende Lepidoptero-

logen waarnaar, voor zoover noodig , in de volgende aanteekeningen

nader zal worden verwezen. Men gelieve die mededeeiingen vooral

voor nieuwe vindplaatsen van verschillende soorten te raadplegen.

I. MACROLEPIDOPTERA.

A. Rhopalocera.

Melitaea Àuriuia v. Rottb. —Snellen, I p. 24; II p. 1122. —
Tijds. 30 p. 202; 36 p. 191.

De in het Tijds. 36 beschreven aberratie is door den heer

H. A. de Vos tot Nederveen Cappel afgebeeld in het Tijds. 42

pi. 2 fig. 2.

Melitaea Athalia Esp. —Snellen, I p. 26.- Tijds. 36 p. 192.

De door den heer de Vos tot Nederveen Cappel gevangen variëteit

Navarina de Selys is, met een overgangsexemplaar, door hem af-

gebeeld Tijds. 42 pi. 2 üg. 3,4.
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Argynnis Aglaja L. —Snellen, I p. 32. De heer D. ter Haar

beschrijft en beeldt af eene aberratie dezer soort met gioote en ver-

vloeide zilvervlekken van de onderzijde der achtervleugels (Tijds.

43 p. 245 pi. 14 fig. 10,11). Zij werd bij Groningen gevangen.

Aglaja werd door den heer H. W. van der Weele ook op Texel

aangetroir(Mi.

In Sepp, 2e Serie, deel IV p. 313 pi, 50 fig 1—3 geeft Mr.

A. Brants eene beschrijving en afbeelding van het ei en de jonge rups.

Argynnis Paphia L. —Snellen, I p. 33; lip. 1122. —Tijds.

3Cp. 193.

De variëteit Valesina Esper is nog verder gevangen bij 's Gravenhage

door den heer H. W. van der Weele en in Limburg bij den

Plasmolen door den heer H. A. de Vos tot Nederveen Gappel.

Argynnis Selene W. V. —Snellen, I p. 29; II p. 1122.

In het Tijds. 43 p. 242 pi. 14 fig. 8,9 wordt door den

heer D. ter Haar eene aberratie dezer soort beschreven en afgebeeld,

die merkwaardig is niet om de sterk zwart bestoven bovenzijde —
melanistische exemplaren van allerlei Argynnis-soorten zijn al zoo

dikwijls beschreven en afgebeeld dat dit eigenlijk voortaan niet meer

noodig is —als wel om de zeer afwijkende onderzijde der achter-

vleugels. Bij Groningen gevangen.

Yanessa Urticae L. —Snellen, I p. 37; II p. 1122.

Dr. J. Th. Oudemans beschrijft, Tijds. 40 p. 369 en Verslag

p. 17 een paar interessante afwijkingen dezer soort.

Yanessa Levana L. —Snellen, I p. 40. —Tijds. 36 p. 194;

40 p. 281.

De heer F. J. M. Heijlaerts ving deze soort den 11 Julij 1901

in Noord-Brabant bij Groot-Zundert. Zij is en blijtt echter zeldzaam

in Nederland.

Apatura Iris L. - Snellen, I p. 43; —Tijds. 30 p. 203;

36 p. 194.

De heer G. J. Klokman te Voorschoten deelde mij mede dat hij

Ap. Iris een paar malen in de omstreken van Doetinchem had

gevangen.
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Genus SATYRUSF.

Eene interessante tot dit genus behoorende voor onze fauna nieuwe

soort is Sat. Hermione L., waarvan Dr. J. Tli. Oudemans op de

Wintervergadering van 19 Januarij 1902 een inlandscyi exemplaar

vertoonde. Zij wordt in de Analytische tabel der soorten van het

genus, zie Vlind v. Ned. I p. 45 aldus ingevoegd:

Ia. Voorpooten vrij groot. Bovenzijde donker bruingraauw met

witten, op de voorvleugels naar boven donker bestoven,

wortelwaarts vrij regelmatig gegolfden, in cel 2 niet in-

springenden witten d warsband lûs. Hermione

De vlinder is grooter dan Semele en wordt het best aan het

hoofd der inlandsche soorten geplaatst.

la. Satyrus Hermione L., Mus. Lud. Ulr. p. 281 N. 199 —
Hübn., Pap. fig. 122—24 <?? p. 22 N°. 4. —O. en Tr. I, 1 p.

173; IV p. 20; X 1 p. 27.

Pap. Hermione major Esper Schmett. I p. 116 Tab. 8 fig. 3 $.

65 —68 mm.

De witte dwarsband der tot dezen vrij eenkleurig bruingraauwe

bovenzijde is smaller dan de gele bij Semele, maar wortelwaarts,

ook op de achtervleugels, regelmatig begrensd, niet inspringende

en op laatstgenoemde iets breeder dan op de voorvleugels waar

hij met twee kleine oogjes in de cellen 2 en 5 is geteekend, min

of meer donker is bestoven en ook donker geaderd. Op de achter-

vleugels houdt hij bij ader 2 afgerond op. Buitenwaarls is hij

niet scherp begrensd en reikt niet tot eene afgebroken donkere

lijn voor den achterrand. Tusschen den witten band en de vermelde

donkere lijn ziet men op de achtervleugels een wit gekernd oogje

in cel 2.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels ongeveer als boven met

eene zwarte, 3-vormige figuur in de middencel en daarboven zwart

gestreepten voorrand. De achtervleugels zijn tot de helft bruingrijs,

donker gesprenkeld, iets grijswit gemengd, met twee dikke, onregel-

matige zwarte dwarslijnen. Tweede helft ongeveer als boven, ge-

sprenkeld en gemengd als de wortelhelft.

Van de rups is mij niets met zekerheid bekend.

Het bovenvermelde exemplaar werd door den heer van Niekerken
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gevangen in het Kerstendal, bij Nijmegen. —Zie Dr. Oudemans,

t. a. p, en Entom, Ber. II p. 43.

Epinephele lanira L. —Snellen, I p. 49; II p. 1123.

Een gedeeltelijke albino dezer soort, te Laag Soeren in Gelder-

land door Mr. A. Brants gevangen, werd door mij vermeld Tijds.

42, Verslag p. 2.

Coeuouyilipha Hero L. —Snellen I p. 53.

Van deze soort, tot dusverre alleen in Limburg bij Maastricht waar-

genomen, werd door Mr. A.F. A. Leesberg den 7den Juni 1900 een

exemplaar bij Winterswijk gevangen. De beeren Dr. J. Th. Oudemans

en H. A. de Vos tot Nederveen Cappel bezochten in het volgende

jaar de vangplaats op nieuw en troffen Hero weder in verscheidene

exemplaren aan, zie Tijds. 44, Verslag p. 68.

Genus LYGAENAF.

Lycaena Ëuphemns Hübn.

Ik geloof dat ik, wat deze Lycaena betreft, volstaan kan met te

verwijzen naai' mijne uitvoerige bespreking in het Tijds. v. Ent.

44 p. 54 enz., daar mij sedert niets naders bekend is geworden be-

treffende hare soort sregten.

In de Analytische tabel der soorten van het genus Lycaena kan

zij in afdeeling B (zie Vlind. v. Ned. II p. 1123) intusschen aldus

worden ingevoegd.

bb. Onderzijde grijs.

c. Onderzijde met randvlekken, de grond licht

bruinachtig grijs,

d. Onderzijde met groenblaauwe bestuiving aan

de vleugelwortels ; de man op de bovenzijde

met zwarte vlekken \a Arion

dd. Onderzijde zonder groenblaauwe wortelbe-

stuiving.

e. De man met zwarte vlekken op de bo-

venzijde; op de onderzijde der voor-

vleugels de vlek der boogrij in cel 2

naauwelijks inspringende \b Euphemus

ee. De man zonder zwarte vlekken op de

bovenzijde; op de onderzijde der voor-

vleugels de vlek der boogrij in cel 2

sterk inspringende 2 Alcon
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Men vergelijke voor Euphemus verder:

\h. Lycaena Euphemus Hübn., Pap. fig. 257 —59. —O. en

Tr., I, 2 p. 9; IV p. 25. —Snellen, Tijds. U p. 54.

De dwarsader der voorvleugels is bij deze soort zwart beschubd.

De vlinder is door den heer P. J. van den Bergh ook bij Tilburg

in Noord-Brabant gevangen.

Lycaena Alcon W. V. — Snellen, I p. 57. — Tijds.

40 p. 284.

Dr. A. J. van Rossum vestigt in de Enlom. Berichten N. 10

p. 66 onze aandacht op de mededeeling van een Zwitsersch Ento-

moloog, in de Ns. 12 en 13 van Societas Entomologica, die het

wijfje dezer soort eijeren zag leggen op de bloemen van Gentiana

Pneumonauthe en die het ei en de jonge rups beschrijft Het ei is

wit, de jonge rups na de eerste vervelling purperkleurig getint,

met vele zwarte haren ; kop geelbruin met zwartgerande diiehoekige

vlek op het voorhoofd.

Lycaena Argus L.

L. Aegon W. V. —Snellen, I p. 60. —Tijds. 30 p. 204;

36 p. 195; 40 p. 285.

Men vergelijke nog voor deze soort het stuk van den heer H.

A de Vos tot Nederveen Cappel, Tijds. 40 p. 229 en de aantee-

kening Tijds. 41 p. 37.

Polyommatus Dorilis Hfn. —Snellen, I p. 63; II p. 1126. —
Tijds. 30 p. 205.

In het Tijds. 43 p. 235 enz. pi. 14 fig. 1 —4 geeft de heer

D. ter Haar de beschrijving en afbeelding van de volgende variëteiten

dezer soort, hier te lande voorgekomen :

p. 237 pi. 14 fig. 2. var. Brantsi. —Met blaauwe stippen

vóór de roode randvlekken op de bovenzijde der achter-

vleugels. = Œrce var., Brants in Sepp. 2e Serie II p. 101

pi. 25.

p. 237 pi. 14 fig. 3 var. Uyenï. —Grond der voorvleugels

en afzetting van de randvlekken der achtervleugels geel-

achtig wit. Analoog aan de variëteit Schmidtü van Phlaeas.

Een overgangsexemplaar van var. Uyetii op den type is afgebeeld
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bij fig. 4 en de variëteit Suhalp'ma Speyer (^Montana Meijer-Dür,

Snellen) bij fig. 1.

Een op de bovenzijde wit gemengd exemplaar werd ook door den

heer H. W van der Weele bij 's-Gravenhage gevangen.

Polyommatus Hippotlioë L., Faun. Suec. II p. 274 N. 1046

<?— Esper, I, Tab. 2-2 fig. 3 p. 292 i —Knoch, Beitr. II St.

p. 88 Tab. VI fig. 3 $ —Wallengrèn, Ent. Monlhl. Mag. 22 p. 90.

Euridice v. Roltb. —Snellen, I p. 63 ; II p 1126 —Tijds.

36 p. 196.

Men zie over deze soort de mededeeling van den heer D. ter Haar

Tijds. 43 p. 240 pi. 14. Zij is niet zoo zeldzaam in de

streek ten zuiden van Groningen als elders in ons land. Inderdaad

blijkt zij de Pap. Hippothoë van Linnaeus te zijn en van den type

is de man door Esper, het wijfje door Knoch afgebeeld. Dit laatste

is op de bovenzijde minder donker bestoven, vooral op de voor-

vleugels, dan ter Haar's fig 5, de goudkleur heeft op de laatsten

de overhand en de zwarte stippen zijn duidelijk, zoodat men aan

Pol. Phlaeas herinnerd wordt. Zulke exemplaren echter zijn zeld-

zaam en de donkere wijfjes komen het meest voor, maar ik zag

toch een bij Groningen gevangen exemplaar , zoodat het typische Î

dus ook inlandsch is.

Wat de beschrijving van den man bij Linnaeus aangaat , zoo

merk ik op dat hij niet spreekt van den blaauwen weerschijn der

bovenzijde en deze ongevlekt noemt, zoodat zij bijna meer op de

variëteit Euryhia Ochs. past.

Exemplaren van het wijfje met blaauwe stippen voor de roodgele

streep op de bovenzijde der achtervleugels werden reeds door

Ochsenheimer vermeld.

Thecla Quercus L. —Snellen, I. p. 67.

Ook bij Rotterdam gevonden als rups en als vlinder door den

heer P. Haverhorst en door mij.

Thecla W. Album Knoch. —Snellen, II, p. 1127.

Ook in Zeeland gevangen door den heer H. . A. de Vos tot

Nederveen-Cappel, zie Tijds. 42 p. 38 en door hem aldaar afgebeeld

PI. 2 fig. 1 (?).

Tijdschr. v. Entom. ILli'Sl, 16
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Papilio Machaon L. —Snellen, I p. 69.

De pop is niet alleen geelgroen maar ook grijs, donker geteekend.

Dr, van Rossum vermeldt, Tijds. 43 Verslag p. 47, een

exemplaar bij hetwelk het zwarte streepje op de dwarsader der achter-

vleugels in het midden geel is. Ik heb er zoo onder mijne 12 inlandsche

en verder europesche exemplaren geen maar wel twee uit Sikkim.

Hesperia Sylvanus F. —Snellen, I p. 86.

Men zie voor deze soort Sepp, 2 serie IV p. 315. Aldaar zijn

door Mr. A. Brants het ei zoomede de jonge rups beschreven en

is het eerste pi. 50 fig. 4 afgebeeld.

Hesperia Thaumas Hfn. — Snellen, I p. 87.

Dr. J. Th. Oudemans beschrijft, Tijds. 40 p. 371, eene afwijking

dezer soort.

B. Heterocera.

Macroglossa Bombyliformis Ochs. —Snellen, lp. 91.

Dat de donkere lijn, welke bij deze soort de middencel der

voorvleugels overlangs deelt, geene ader is, heeft reeds Zeiler mede-

gedeeld, Stett. Ent. Zeit. 1877 p. 316.

W. R. Jeffrey zegt, Entom. Monthly Mag. 36 p. 10, dat de juist

uit het ei gekomen rups dezer soort behaard is.

Deilephila Euphorbiae L. —Snellen, I p. 96; II p. 1130.

Tijds. 36 p. 168.

Mijn vermoeden, dat deze soort ook wel in Holland zoude voor-

komen, is bevestigd. In 1901 werden bij Rotterdam, in het Over-

maassche, eenige rupsen gevonden en de vlinders daaruit gekweekt.

Twee exemplaren daarvan bevinden zich in de verzameling van

den heer P. Haverhorst. Trouwens, twee soorten van Euphorbium

werden door mij bij Rotterdam aangetroffen en nog eene derde in

de duinen, zoodat het voorkomen in Holland van bell. Euphorbiae

niets vreemds heeft.

Sphinx Convolviili L. —Snellen, I p. 98.

Twee uitvoerige mededeelingen over deze soort komen voor in

Tijds. 44 p. 115 en idem Verslag p. 11. In de tweede
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brengt dr. J. Th. Oudemans de ligging van den zuiger in de pop

ter sprake en in de eerste behandelt dr. F. W. O. Kallenbach de

vraag of de meerderheid der in het najaar uitkomende vlinders

van beide seksen al dan niet onvruchlhaar is.

Sphinx Ligustri L. —Snellen, I p 99; II. p. 1130.

In de Entom. Berichten N". 7 p. 42 vermeldt de heer D. ter

Haar hel waarnemen van een piepend geluid door den vlinder

voortgebragt en in N", 8 p. 50 bespreekt Dr. J. Th. Oudemans de

houding van den zittenden vlinder.

Acherontia Atropos L. —Snellen, I p. 100: II p. 1130.

—

Tijds. 36 p. 198.

Men zie over deze soort de mededeelingen van dr. J, Th. Oude-

mans. Tijds. 40 p. 372, 41 p. 224 en 45 Verslag p. 14

Zeuzera Pyrina L. —Snellen, I p. 114.

Als aanvulling zijner vroegere mededeelingen over deze soort

geeft mr. A. Brants nog een opstel in Sepp, 2 serie IV p. 307

enz. pi. 49 fig. 1 —16.

Phragmatoecia Castaneae Hübn. —Snellen, I. p 114.

Deze tot dusverre alleen in Holland gevonden soort werd door

Pater F. J, Hendrichs bij Oudenbosch in Noord-Brabant waargenomen.

Hepialus Humuli L. —Snellen, I p. 117; II p, 1133.

De variëteit die van Dr. Staudinger in 1871 den naam van

Hethlandica had ontvangen, was reeds vroeger (in 1865) door

Crotch beschreven als variëteit Thulensis (Entomologist II p. 176).

Psyche Unicolor Hfn. —Snellen, I p. 122; 11 p. 1135.

Zie over deze soort: Dr. J, Th. Oudemans, Tijds, 44, Ver-

slag p. 42.

luo Pruni WV. —Snellen, I p. 112; II p. 1136. —Tijds.

40 p. 288.

Weder in de duinen bij 's Gravenhage gevangen door den heer

H. W. van der Weele.

Ino Statices L. —Snellen, I p. 125. —Tijds. 40 p. 288.

De vangst van exemplaren die ontwijfelbaar tot de variëteit

Geryon Hbn, (in den Catalogus van Staudinger eu Rebel geheel

ten onregte als eene afzonderlijke soort opgenomen), moeten worden
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gerekend, bij Groningen, vermeldt de heer D. ter Haar, Tijds.

M p. 18.

Zygaena Filipendulae L. —Snellen, I p. 126. —Tijds. 30

p. 207.

Zie Dr. J. Th. Oudemans, Entom. Ber. 9 p. 62 «Eene merk-

waardige copulatie».

SaiTothripa Revayana W.V. — Snellen, I p. 136; II p.

1137. —Tijds. 40 p. 288.

Eene nadere aanteekening van Dr. J, Th. Oudemans komt voor

Tijds. 40 Verslag p. 21.

Calligenia Miniata Forster. —Snellen, I p. 144; II p. 1139.

—

Tijds. 30 p. 207.

Van de variëteit Flava de Graaf, in Staudinger en Rebel's Cata-

logus niet vermeld, werden op de Vereenigings-excursie van 14 Juli

1901 door de beeren H. J. Lycklania à Nyeholt en P. J. M. Schuyt

bij Paterswolde in Dienthe drie exemplaren gevaugen.

Bignault beschrijft deze variëteit Flava als Call. Miniata ab.

Crocea in de Ann. de la Soc. Ent. de France 1880, Bulletin p. GV

en zij is de ab. aCJrogea'o van Hampson. Gat. Lep. Phal. Brit.

Mus. II p. 472 (1900).

Lithosia Muscerda fifn. —Snellen, I p. 152; II p. 1140.

—

Tijds. 40 p. 289.

De door mij in deel 40 van dit Tijdschrift beschreven en afge-

beelde variëteit zonder zwarte stippen op de voorvleugels, heeft van

Dr. J. Th. Oudemans, zie Tijds. 42 Verslag p. 19, den naam ont-

vangen van var. Immaculata. Zij is ook bij Apeldoorn door den

heer H. A. de Vos tot Nederveen Gappel gevangen (zie Tijds.

42 Versi, p. 19).

Phragmatobia Fuliginosa L. —Snellen, I. 166.

Zie voor deze soort : Mr. A Brants, in Sepp. 2e Serie IV p.

316 pl. 50 flg. 5—7.

LIPARIDAE.

Door de ontdekking van Laria L. Nigrum Müll., die tot een

nog niet hier te lande waargenomen genus behoort, wordt de Ana-

lytische tabel der Lipariden-genera op p. 168 van deel I als volgt:
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Ader 10 der voorvleugels uit den voorrand der niiddencel

ontspringende.

B. Zonder verbinding tusschen ader 10 en den steel van 7,

8, 9. In de 'achtervleugels de aderen 3—5 ver uiteen.

1 Achterscheenen met 2 sporen. Voorvleugels zonder aan-

hangcel, hunne ader 3 bijna even ver van 4 als van S.IItó Leucoma.

2 Achterscheenen met 4 sporen. Voorvleugels metaan-

hangcel, hunne ader 3 duidelijk, nader bij 4 dan bij 2.II6 Laria.

Genus, II b LA. RIA. Schrank.

De beschrijving van dit zeer na aan het voorgaande verwante

genus (Leucoma) is, behoudens de hierboven vermelde verschil-

punten, bijna gehoel die van het genoemde. Volgens den nieuwen

Catalogus van Staudiger en Rebel p. 117 zou de naam Laria Schrank,

Fauna Boica II, 2 p. 150 (1802) reeds vroegei- zijn gebruikt en

het genus dus Arcfornis Germar moeten heeten.

Laria L. Nigrum Müller, Fauna Ins. Fridr. p. 40 N. 360.

Nivosa Hübn., Bomb. p. 120, fig. 170 ? en Larv. Lep.

V-Nigrum Fabr., Mant. Ins. 143—0. en Tr. III p. 200;

X 1 p. 175.

Vau- Nigra Wood, fig. 62â! i.

42 —50 mm.

Sprietschaft wit, op den rug van af iets voor de helft zwart ge-

stippeld en met lichtbruine, bij den man langere baarden. Palpen wit,

tegen het eind zwart. Kop, lijf en de niet digt beschubde vleugels

zijn helderwit, de laatste iets glanzig, de voorvleugels op de dwars-

ader met een min of meer gebogen, fiin zwart streepje geteekend.

Pooten wit, met zwarte vlekjes.

Junij. Eene generatie.

De rups, die overwintert, is, volgens de aangehaalde schrijvers

in Mei volwassen en leeft op eiken, linden, beuken en ypen. Zij

is op den rug zwart, in de zijden roestkleurig geel, voor en achter

lang behaard; op den rug staan acht haarbosjes waarvan de drie

middensten roodgeel, de anderen wit zijn. Pop blaauwgroen, met

drie gele ruglijnen en zwart geteekende vleugelscheden.

L. Nigrum werd bijna gelijktijdig door de beeren F. J, M.

Heylaerts en Mr. A. Branis ontdekt; de eerste vond haar in
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Noord-Brabant bij Breda, de tweerìe in Limburg bij Gennep, aan

den Plasmolen. Zie Tijds, 45, Verslag p. 3 en 4

Orgyia Pudibunda L. —Snellen, I p. 372. —Tijds. 40 p. 289.

Zie voor deze soort: Mr. A. Brants, in Sepp, 2e serie IV p.

318 pi. 50 fig. 8, ei.

Ocneria Monacha L, —Snellen, I p. 172; lip. 1142.

Zie over deze soort ; Dr. J. Th. Oudemans. Tijds. 40,

Verslag p. 18,

Bombyx Pruni L. —Snellen, I p. 182. —Tijds. 40 p. 290.

Eene aanteekening van deze soort, met afbeelding van het ei,

door Mr. A. Brants, bevindt zich in Sepp, 2e serie IV p. 319,

pi. 50 flg. 9.

Bombyx Quercus L. —Snellen, I p. 185.

Vergelijk voor B. Quercus de mededeeling van dr. J. Th. Oude-

mans. Tijds. V. Eni. 40 p. 377.

Bombyx Populi L. —Snellen, I p. 187.

Eene mededeeling over deze soort publiceert de heer M. Galand.

Tijds. 46 p. 65 (1903).

Gastropacha Dumeti L. —Snellen, I p. 191.

Weder in Noord-Brabant gevonden bij Oudenbosch, door den

heer F. J. Hendrichs.

Genus PLATYPTEBYXLasp.

Zie een opstel over de inlandsche soorten van dit genus, door

Dr. J. Th. Oudemans. Tijds. 44, Verslag p. 8, voor de nadere

preciseering der soortskenmerken van belang.

NOTODONTIDAE»).

Drie voor de Nederlandsche fauna nieuwe soorten dezer familie

zijn sedert 1897 ontdekt, t, w. Lophopteryx Cucullina W. V.,

Odontosia Carm,elita Esp. en Leucodonta Bicoloria W. V. Daarvan

1) Ik wil ook hier de aandacht vestigen op het stuk van Dr. F. W. O. Kal-

lenbach, Tijds. 40 p. 36 enz.: AVelk doel hoeft het uitstolpbare werktuig aan den

hals van vele rupsen.



NEDKRLANDSCHELEPIDOPTERA. 239

behooren de beide laatsten ook tot nieuwe genera, zoodat de Ana-

lytische tabel van deze, VI. v. Ned. I p. '203, waar zij in afdeeling

II, B, a komen, nu als volgt word f :

II. Achterscheenen met vier sporen.

B. Voorvleugels met aanhangcel.

a. Binnenrand der voorvleugels met schubbentand.

b. b. Palpen naauwelijks zoo lang als de doorsnede

der oogen.

c. Thorax tusschen de schouderdeksels met voor-

over gebogen verhevenheid , uit schubben

bestaande, de aderen 6 en 7 derachtervleugels

kort gesteeld • VIIaLophopteryx.

C.C. Thorax zouder verhevenheid, wollig be-

haard ; de aderen 6 en 7 der achtervleugels

lang gesteeld.

d. De aderen 3 en 4 der achtervleugels ver

van elkander; achterrand der vleugels

getand VII6 Odontosia.

d.d. de aderen 3 eu 4 der achtervleugels

digt bijeen; achterrand der vleugels

ongetand VIIc Leucodonta.

Harpyia Bifida Brahm. —Snellen, I p. 206; II p, 1144.

Zie Dr. J. Th. Oudèmans, Tijds. 40 p. 378.

Hyboeampa Milhauseri F. —Snellen, 1 p. 210. —Tijds. 40

p. 290.

Mr. Brants geeft in Sepp, 2e serie IV p. 320 pi. 50 fig. 10—14

aanvullende mededeelingen en afbeeldingen betreffende de eerste

toestanden dezer soort.

Notodonta Tremula Clerck. —Snellen. I p. 211.

De rups leeft volgens eene waarneming van den heer P. Haver-

horst ook op wilg en bezit ook het halsorgnan dat bij Not. Ziczac

en Loph. Camelïna aanwezig is. Zie Dr. J. Th. Oudèmans, Tijds.

40 p. 379.

Notodonta Tritophus W. V. —Snellen, I p. 213.

Gelderland: Apeldoorn (H, A. de Vos tot Nederveen-Cappel).

Notodonta Dodonaea W. V. —Snellen, I p. 216.

Een exemplaar kwam eerst twee jaren na de verpopping uit.

(Dr. A. J. van Rossum, Tijds. 43, Veislag p. 61).

De variëteit I is weder gekweekt uit eene in Gelderland gevon-

den rups. (P. Haverhorst).
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Lophopteryx Cucullina W. V., Fam. R. Nachtr. p. 311 N°. 8. —
Hübn., Bomb. f. 'iO ? p. 107 N°. 15 en Larv. Lep. Ill f. 2a, 3a.

—0. & Tr. III 55, IV 48. —Snellen, I p. 221.

Noci, Cuculia Wood iîg. 30a.

36—42 mm.

Deze voor onze fauna nieuwe sooit was reeds t. a. p. door mij

voldoende gekenmerkt, alleen moet ik opmerken dat de lichte kleur

aan den achterrand der voorvleugels beter grijsWii dan wit heet.

De voorvleugelpunt is stomper dan bij Camelina.

Vliegtijd als Camelina.

Rups volgens de aangehaalde schrijveis iets op die van Bromedarius

gelijkende en op verschillende soorten van loof hout levende.

Door den heer F. J. M. Heylaerts bij Breda ontdekt (zie Tijds.

45, Verslag p. 4).

Genus VII5 ODONTOSIADup.

Vlinders van 35—50 mm. vlugt. Sprieten korter dan de helft

van den voorrand der voorvleugels, bij den man kort getand,

bewimperd, bij het wijfje fijn gekerfd. Palpen zeer kort en on-

duidelijk. Vleugels met duidelijk gelanden achterrand; voorvleugel-

punt en staarthoek der achtervleugels ook duidelijk. Achterlijf

langer dan de achtervleugels, bij beide seksen stomp met korte

staartpluim.

Odontosia Carmelita. Esper, III pi. 91, Gont. 12 fig. 1

p. 65. —Hübn., Bomb f. 21 S p. 107 en Larv. Lep. —0. &
Tr. III 61, IV 48, X 1, 153. —Wood. f. 31a. —Snellen, I

p. 221 Noot.

35 —45 mm.

Deze, door mij t. a. p, als eene Lophopteryx kort gekenmerkte

soort die echter beter generiek wordt afgescheiden, is zeer kenbaar.

De franjelijn der vleugels is bijna zwartbruin, de franje onzuiver

wit en zwartbruin, het achterlijf biuiner en lichter dan de voorrand

der voorvleugels. Achtervleugels grijs, iets paarsachtig, met eene

flaauwe lichte booglijn en eene zwartgrijze vlek in den staarthoek.

April, Mei.
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Rups volgens Hühner en Treitschke groen, met groene of gele

rugstreep en eene smalle gele in de zijden waarin de zwarte

luchtgaten op menieroode vlekjes staan. Zij leeft op berken.

Bij Velp in Gelderland in het voorjaar van 1901 het eerst

waargenomen door den heer W. Kruithosch, die drie exemplaren

van den vlinder ving. Medegedeeld door Dr. J. Th. Oudemans,

die tevens een der voorwerpen vertoonde, op de Wintervergadering

der Ned. Ent. Ver. te Utrecht den 19 January 1902 (zie Verslag

p. 16 en ook Entom. Ber. N. 5 p. 28.

Genus YUc LEUCODONTAStaud.

Eene europesche soort van 35 —40 mm. vlugt. Sprieten korter

dan de helft van den voorrand der voorvleugels, bij den man

met korte bewimperde kamtanden, bij het wijfje genoegzaam

draadvormig. Palpen diiidelijk. Vleugels met stompe hoeken, de

achterrand geheel effen, gelijkmatig gebogen. Achterlijf weinig of

niet langer dan de binnenrand der achtervleugels, met zeer korte

staartpluim.

1. Leucodonta Bicoloria W. V. p. 49 Fam. A N. 3. —
Esper, III pi. 41 fig. 7 p. 217.

Bicolora Hubn., Bomb. fig. 18 p. 106 en Larv. Lep. —O. en

Tr. Ill 73, IV 49, X 1 154.

Sprieten wit, bij den man de tanden bleekgeel. Palpen zwart.

Kop, lijf, pooten en vleugels onder en boven helder wit, de voor-

vleugels met twee afgebroken zwarte dwarslijnen (vooral van de

tweede zijn dikwijls slechts flaauwe sporen overig); vlekken aan

de buitenzijde der eerste, eene streep door cel lè en een vlekje

in den staarlhoek oranjegeel. Enkele zwarte f?chul)ben ziet men

ook op en boven den schubbentand.

Bij eene variëteit {Albida Boisd., Ind. Meth. p. 55), zijn de

voorvleugels geheel of bijna geheel wit.

Junij.

Rups volgens Ochsenheimer in Julij en Augustus op berken,

grasgroen, op den rug witachtig en met eenige gele langs- en

dwarsst repen.
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De heer E. Berends te Arnhem ving op 24 Junij 1900 een exemplaar

van den vlinder bij Velp. Zie Entom. Berichten 3 p. 16 en 4 p. 29 en

op 7 Junij 1903 werd op de excursie der Ned. Ent. Vereeniging

bij Roermond een tweede voorwerp gevangen door Mr. L H. D.

de Vos tot Nederveen Gappel. Het bevindt zich in de collectie

van den heer H. A. de Vos tot Nederveen Gappel te Apeldoorn.

Acronycta Leporina L. —Snellen, I p. 255.

De type dezer soort komt hier te lande zoo zeldzaam voor, en

dan nog alleen in het oosten, dat het vinden van een exemplaar,

door den heer H. J. H. Latiers bij Kerkrade in Limburg, nog wel

eens in hel licht gesteld mag worden. Vermeld door den heer

H. A. de Vos tot Nederveen Gappel, Tijds. 43 Verslag p. 66,

Acronycta Megacepliala W^. V, —Snellen, I p. 260.

Zie over het ei: Mr. A. Brants, in Sepp, 2e Serie IV p. 327.

Acronycta Aceris L. —Snellen^ I p. 261. —Tijds. 30 p. 210;

36 p. 202.

Aanvullende mededeelingen en afbeeldingen betreffende de eerste

toestanden dezer Acronycta geeft Mr. A. Brants in Sepp. 2e Serie

IV p. 324 pi. 50 fig. 15—17.

Craniophora Ligustri W. V. —Snellen, I p. 263.

Eene opmerkelijke variëteit dezer soort is var. Ollvacea Tutt,

British Noctuae and their varieties I p. 12, IV p. 89 (1891— 92).

Zij is door den beer D. ter Haar waargenomen bij Noordbroek

in Groningen, door hem beschreven en afgebeeld, Tijds. 42

p. 97 pi. 5 a flg. 1 en onderscheidt zich van den type door het

ontbreken van alle witte beschubbing op thorax en voorvleugels.

Volgens den nieuwen Gatalogus van Staudinger en Rebel is deze

variëteit reeds vroeger door Lampa beschreven, Entom, Tidskrift

1885 p. 50 onder den naam van var. Simdevalli en is zij even

verbreid als de type. Maar dan toch wel zeer zeldzaam?

Cirroedia Xerampelina Hübn. — Snellen, II p. 1148 —
Tijds. 45 Verslag p. 2.

Men zie over het waarnemen dezer soort bij Dordrecht, door

den heer N. A. de Joncheere, mijne mededeeling in deel 45 van

dit Tijdschrift. Sedert is ook een exemplaar, dat de heer P. Haver-

J
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horst mij vertoonde, bij Rotterdam gevanf^en, den 4 September 1902.

Ancliocelis Limosa Haw. —Snellen, II p. 1148.

Tweemaal is de vlinder gevangen in Gelderland, bij Apeldoorn,

op 13 en 21 September, door den heer H. A. de Vos tot Neder-

veen Cappel.

Spudaea Riiticilla Esp. —Snellen, I p. 290.

Bij Rotterdam gevangen door Dr. T. Lycklama à Nijeholt. De

heer Heylaerts, die de rups uit eijeren kweekte, deelt mij mede

dat zij niet alleen thijm eet maar ook eik, beuk, framboos, linde,

zuring en nog andere gewassen.

M.iselia Oxyacanthae L. —Snellen, I p. 310.

Mr. A. E. de Roo van Westmaas geeft in Sepp, 2 serie IV p. 327

pi. 50 fig. 18 eene beschrijving en afbeelding eener fraaije variëteit

der rups

Xylina Furcifera Hfn.. —Snellen, I p. 313 —Tijds. 40 p. 297.

Bij Apeldoorn gevangen door Dr. F. W. O. Kallenbach.

Xylocampa Lithorhiza Bkh. —Snellen, I p. 318; II p.

1152. —Tijds. 36 p. 207, 40 p. 297.

In alle toestanden beschreven en afgebeeld door Mr. A. Brants,

in Sepp, 2 Serie IV p. 285 pi. 47 fig. 1—19.

Hyppa Bectilinea Esp. —Snellen, II p, 1152.

Gelderland: bij Apeldoorn door den heer H. A. de Vos tot

Nederveen Cappel gevangen, zie Dr. J. Th. Oudemans, Tijds.

40 p. 382. Tot dusverre alleen in Noord-Brabant bij Breda

waargenomen

Hadeiia Serena W^ V, —Snellen, I p. 348.

Was tot dusverre nog niet in Holland waargenomen.

Van Mr. H. VV. de Graaf ontving ik een exemplaar van den

vlinder dat bij Loosduinen was gevangen. Dr. T. Lycklama à

Nyeholt vond er een bij Rotterdam en Dr. J. Th, Oudemans ver-

meldt het voorkomen der soort bij Velzen en Beverwijk.

Aplecta Occulta L. —Snellen, I p. 352; II p. 1154. —
Tijds. 30 p. 213.

Friesland: Kollum, D. ter Haar. Is dus genoegzaam over het

geheele land verbreid.
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Luperina Ophiogramma Esp. — Snellen, I p. 375. —
Tijds. 36 p 250; 40 p. 301.

De door mij beschreven en afgebeelde variëteit dezer soort heeft

in den nieuwen Catalogus van Staudinger en Rebel den naam van

var. Maerens ontvangen en zij wordt daar ook uit Noord- Duitsch-

]and vermeld.

Genus NONAGRIA. Ochs. en Tr.

Men zie over de verschillende inlandsche soorten van het genus,

de ook door afbeeldingen toegelichte stukken van den heer A. A.

van Pelt Lechner, Tijds. 40 p. 152 enz., 41 p. 169 enz pi. 6 en

7 en 42 p. enz. pi. 1.

Nonagria Aruiidinis Hübn. —Snellen, I p. 388; II p. 1156; —
Tijds. 40 p. 301.

Gelderland: Apeldoorn, H. A, de Vos tot Nederveen Cappel.

Tapinostola Fliixa Hubn. —Snellen, I p. 392; II p 1156.

De variëteit Fulva Hübn. bij Apeldoorn (H. A. de Vos tot Neder-

veen Cappel).

Tapinostola Helmanni W. —Snellen, I p. 392; II p. 1157.

Noord- Holland: Zandvoort, 26 Julij 1901: Dr. H, J. Lijcklama

à Nyeholt.

Tapinostola Phragmitidis Hübn. — Snellen, I p. 393, 711;

II p. 1157.

Men zie over deze soort de mededeeling van den heer A. A.

van Pelt Lechner, Tijds. 40 p. 154 en de aanteekening van

Dr. J. Th. Oudemans, 1. c. p. 386.

Calamia Lutosa Hübn. —Snellen I p. 394; II p. 1157.

Zie de mededeeling van den heer A. A. van Pelt Lechner,

Tijds. 41 p. 93 pi. 2 fig. 1—3.

Senta Maritima Tauscher. —Snellen, I p. 395. —Tijds. 40 p. 301.

Noord-Brabant : Oudenbosch, den 20 Junij door Paler F. J.

Hendrichs gevangen.

Meliana Flammea Curt, —Snellen, II p. 1157. —Tijds. 36

p. 211, 40 p. 302.
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Friesland: Warga, den 1 Mei 1902 een man uit de pop: D.

ter Haar.

Leucania Impura Hübn. —Snellen, I p. 399.

Zie over deze soort: A. A. van Pelt Lechner, Tijds. M
,

p. 104. De vlinder is ook op Schiermonnikoog gevangen door

Dr. H. J. Lycklama à Nyeholt.

Leucania Turca L. — Snellen, I p. 406; II p. 1159. —
Tijds. 30 p. 216; 36 p. 212.

Zuid-Holland: Oostvoorne, 25 Julij 1903: P. J. M. Schuijt.

Uit Zuid-Holland mij nog niet bekend.

Genus AGROTIS Ochs. en Tr.

Men zie over de bedoorniiig der pooten bij de inlandsche soorten

van dit genus het stuk van den heer H. A. de Vos tot Nederveen

Cappel, Tijds. 42 p. 115 enz. pi. 6, 7, 8.

Agrotis Pronuba L. —Snellen. I p. 413.

Het ei is afgebeeld en beschreven door Mr. E. A. de Roo van

Westmaas in Sepp, 2e Serie IV p. 329 pi. 50 fig. 19,

Agrotis luterjecta Hübn. —Snellen, I p. 415, Il p. 1159.

—

Tijds. 30 p, 216.

Noord-Brabuat : Vught, 31 Julij 1894 (M. Galand). —Gelder-

land: Apeldoorn, (H. A. de Vos tot Nederveen Cappel).

Agrotis Dahlii Hübn. —Snellen. Tijds. 36 p. 212; 40 p. 303.

Men vergelijke over deze soort de aanteekeningen van de beeren

D. ter Haar, Dr. J. Th. Oudemans en M. Galand in het Tijds. 44,

Verslag p. 19, p. 67 en p. 73.

De heer ter Haar had de vriendelijkheid ook aan mij eenige

eijeren van Dahlii te zenden. Deze kwamen uit op 17, 18 Sep-

tember 1900. Op 10 October hadden de rupsjes eene lengte van

ruim 4 millimeter en waren groen, met zwarten kop, het lijf met

fijne haartjes bezet. Op 10 November waren zij 6—7 millimeter

lang en vuilgrijs, met iets onregelmatige donkere lijnen geteekend

en op 15 December 8—9 mm., bruin van kleur met zwarte stippen

en lichte ruglijn. Hoe dikwijls zij gedurende het tijdperk na het

uitkomen tot half December vervelden, heb ik niet goed kunnen
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waarnemen maar vermoed, dat het driemalen zal zijn geweest. Op

8 en 23 April 1901 hadden weder twee vervellingen plaats, den

4den Mei waren de rupsen bijna volwassen, op 31 Mei vond ik

de poppen en de vlinders, drie in getal, kwamen uit: 11, 18 en

19 Juni. Zij zijn groot van stuk.

Gedurende de kweeking heb ik mijne rupsen steeds in een on-

verwarmd vertrek gehouden en voedde ze, eerst met elzen en

bramen, later met doove netel en waterzuring, in het midden van

den winter met Genni Urhanum, in het voorjaar weder met doove

netel en walerzuring. Wat kleur en teekening aangaat, zoo merkte

ik geen verschil op met de door mij naar de aangehaalde auteurs

gegeven beschrijving

Uit de medegedeelde vindplaatsen blijkt, dat de soort in Neder-

land is waargenomen in Gelderland, Friesland en Noord-Holland.

Agrolis Lidia Gram. —Snellen, Tijds. 30 p. 217; 36 p. 217.

Weder in Noord-Brabant, bij Oudenbosch, gevangen door Pater

F. J. Hendrichs.

Zou Lìdia ten slotte niet eene zeer scherp (wit) geteekende

variëteit kunnen zijn van Agrotis Tritici L. ? Het is vooral een

door Pater Hendrichs gevangen voorwerp dat mij tot deze vraag

aanleiding geeft.

Scoliopteryx Libatrix L. —Snellen, I p. 456. —Tijds.

40 p. 304.

De heer P. Haverhorst te Rotterdam verkreeg eene pop dezer

soort die niet zwart werd maar grasgroen bleef.

Plusia Festiicae L. —Snellen, I p. 466.

De variëteit Contexta Grote, zich onderscheidende doordat de twee

zilveren middenvlekken der voorvleugels verbonden zijn, is ook in

Nedei'land waargenomen, bij Rotterdam door mij (zie Tijds. 43

,

Verslag p. 46) en bij 's Hertogenbosch, door den heer M. Galand

!zie Tijds. 44, p. 50 en Verslag p. 73).

Hydrelia Uncula Clerck. —Snellen, I p. 477; II p. 1164.

Op het eiland Texel gevangen door den heer H. W. van der Weele.

Prothymia Viridaria Clerck. —Snellen, I p. 479. —Tijds.

30 p. 219.
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De heer H. W, van der Weele ving in de duinen bij Wasse-

naar eene variëteit bij welke op de voorvleugels het purperrood

ontbreekt en de achtervleugels zeer zwart zijn. Ik zag haar nog

niet van elders in ons land. Zij is de variëteit Modesta Garadja,

Iris IX p. 50 en blijkt naar den nieuwen Catalogus van Slaudinger

en Rebel p. '•l'-i'i, met den type, ook in andere landen voor te

komen.

Genus GATOGALAOchs en Tr.

Van dit genus is eene nieuwe inlandsche soort ontdekt, Electa

Vieweg. Zij komt in de Analytische tabel der soorten aldus in at-

deeling II, A, a: Achtervleugels rood met zwarten middenband en

breed zwarten achterrand. — Middenband in cel \c en 5 niet

gebroken, de zwarte rand in cel 5 niet uitgesneden. —Midden-

band sterk gebogen, breed, in cel 5 smaller, naast Nupta aldus :

b. Voorvleugels vuil bruingrijs, graauwbruin gesprenkeld,

de teekening flaauw, bruin afgezet. Rood der ach ter vleugels

onzuiver vermiljoenkleurig 2« Nupta.

b. b. Voorvleugels lieldergrijs, de dwarslijnen weinig lichter

maar op de voorrandshclft scherp zwartbruin afgezet, boven

breeder. Rood der achtervleugels bleek, helder karmozijn-

kleurig 2Ô Electa,

26 Catocala Electa Vieweg, Tabell. Verzeichn. 2 Heft p. 33

N. 45. —Hübn., fig. 331. —O. en Tr. V, 3 p. 355.

Pacta, Esper IV p. 123 Tab, 98 fig. 1—5.—Rosei. I p. 97 Tab. XV
fig. 1 —5.

De vlinder is even groot als Nupta, maar onderscheidt zich van

deze soort door de heldergrijze kleur van kop, thorax en voor-

vleugels, en de scherp donkere, tegen den voorrand breedere afzet-

ting der dwarslijnen, die echter weinig lichter dan de vleugelgrond

zijn. Deze laatste is voor de nier vlek niet lichter, zooals bij Nupta,

de eei'ste dwarslijn is in cel \b tweemaal getand —bij Nupta,

bijna regt —en de tweede heeft achter de niervlek twee zeer lange,

zwarte tanden en daarachter twee zwarte langslijntjes, die bij Nupta

ontbreken. Verder is het rood der achtervleugels bleek, maar helder

van tint. De onderzijde verschilt niet belangrijk. Achterlijfsrug grigs.
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Eene variëteit (Pacta Esper, niet die van Linnaeus), heeft een

rood getinten achterlijfsrug.

Buitendien hehoort Electa tot die groep van Catocala, bij welke

de midden- en achterscheenen bedoornd zijn (zie Tijds. 28 p. 108

(1884—85)).

Vliegtijd ais Nupta.

In mijn exemplaar van Rosei (Hollandsche vertaling) is het grijs

der voorvleugels te blaauwachtig.

Als voedsel der rups worden door Treitschke opgegeven wilgen

en populieren, terwijl Rosei de rups op haagdoorn afbeeldt. Vol-

gens deze beide schiijvers is zij lichter of donkerder bruinachtig

aschgraauw, met oranjegele wratjes op den rug en witachtigen,

zwartgevlekten buik.

Twee exemplaren van den vlinder werden gevangen^ beiden

door den heer J. Lindemans te Rotterdam, op smeer, bij Renkum

en Dordrecht, het laatste den 24 Augustus 1900.

Zanclognatha Tarsicrinalis. Knoch. —Tijds. 40 p. 306.

Gelderland: Laag-Soeren, in Junij 1897 (Dr. J. Th. Oudemans).

Brephos Parthenias L. —Snellen, I p. 506, 711; II p. 1166.

Zuid-Holland: bij 's Gravenhage, in de duinen, 13 Maart 1890,

een exemplaar gevonden door den heer H. A. van der Weele, zie

Entom. Ber. 11 p. 73.

Odontopera Bidentata L. —Snellen, I p. 521.

Het ei is afgebeeld en beschreven door Mr. E. A. de Reo van

Westmaas, in Sepp, 2de serie IV p. 330 pi. 50 lig. 20.

Pseudoterpna Pruinata Hufn. —Snellen, I p. 548.

Eene grijze variëteit dezer soort, bij Laren in Gelderland door

Dr. T. Lycklama à Nyeholt in vier exemplaren gevangen , is door

mij besproken op de Zomervergadering der Ned. Ent. Vereeniging

Ie Roermond, zie Verslag p. 50. Kortheidshalve verwijs ik daarnaar.

Deze variëteit maakt het zeer waarschijnlijk dat Pseud. Coroiiil-

laria Hübn. in den Catalogus van Staudinger en Rebel sub N''.

2867 zonder den minsten twijfel nog als eene zelfstandige soort

vermeld, doch zich eigenlijk ook slechts van Pruinata door grijze

in plaats van groene kleur onderscheidende, niet specifiek van deze
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verschilt en alleen in het zuidwesten en zuiden van Europa de

overhand op den type heeft.

Acidalia Proinutata Guen, —Snellen, I p. 557, II p. 1169.

Den 28 Julij 1899 bij 's Gravezande door Mr. H, W. de Graaf

gevangen.

Acidalia Laevigata Scop —Snellen, Tijds. 30 p. 222.

Weder in Zuid-Limburg, bij Heerlen, gevonden door den heer

F. J. M. Heylaerts.

Acidalia Ochrata Scop. —Snellen, I p. 561.

Op Texel gevangen, de variëteit Perochrarla Stept., in vrij donkere,

iets grijsachtige exemplaren, door den heer H. W. van der Weele.

Acidalia Emutaria Hübn. —Snellen, Tijds. 40 p. 312

Deze soort is afgebeeld door haren ontdekker liier te lande, den

heer H. A.. de Vos tot Nedeiveen Cappel, in het Tij(is. 42 p. 39

pi. 2 fig. 7, a, h. Deze afbeelding maakt Eiiiutaria goed kenbaar.

Zonosoma Trilinearia Borkh. —Snellen, I p. 572, 711 ; II

p. 1171. Tijds. 40 p. 314.

Eene interessante aanteekening over deze soort, met hare variëteit

Strahonaria^ is nog door Dr. J. Th. Oudemans gepubliceerd Tijds.

40, Verslag p. 20.

Nuiiieria Pulveraria L. Snellen, I p. 573. —Tijds. 40 p. 315.

Zie de verdere mededeeling over dezen vlinder door J. Th. Oudemans,

Tijds. 40, Verslag p. 20.

Anisopteryx Aceraria W.V. —Snellen, I p. 580; Il p. 1172.

Noord-Holland: Hilversum, Joh. de Vries,

Nyssia Zouaria W.V. —Snellen, II p. 1172. —Tijds. 30 p.

224; 36 p. 221.

In de Entom. Ber. p. 1. vermeldt de heer D. ter Haar het vinden

van een vvijfje, dat eijeren legde, in Groningen, bij Harendermolen.

Amphidasis Betularia. L. —Snellen, I p. 585; II p. 1173.

—

Tijds. 30 p. 224, 36 p. 221, 40 p. 315

De zwarte variëteit Douhledayarla blijft nog steeds voorkomen

en overgangsexemplaren zijn altijd zeldzaam. Paringen tusschen

typische voorwerpen en geprononceerde der variëteit worden intus-

schen aanhoudend waargenomen.

Tijdschr. v. E,itom. XL VI. 17



250 (p. e. T. snellen), aantrbkeningbn over

Van deze soort moet nog worden aangeteekend dat Lederer later

ontdekte dat de oogen behaard zijn. Inderdaad, vooi' zoover mij

bekend, is Betularia de eenige inlandsthe Geometride waar dit het

geval is. Sterk uitgedrukt is het kenmerk niet, want ik vind de

haartjes alleen op de benedenhelft van het oog, maar het is toch

zigtbaar.

Scodioiia Belgiaria Hübn. — Snellen, I p. 601 ; II p. 1175.

Zie nog over deze soort : de Roo van Westmaas, in Sepp, 2e Serie

IV p. 331 pi. 50 fig. 21 (ei).

Volgens eene waarneming van den heer H. A. de Vos tot Nederveen

Cappel vliegt de vlinder soms reeds in Mei (Tijds. 43 Verslag

p. 67).

Cabera Pusaria L. —Snellen, I p. 608. —Tijds. 40 p. 316.

Een exemplaar der in Nederland nog niet gevonden variëteit

Heyeraria Herr.-Sch., Syst. Bearb, III p. 85 fig. 258, 252. —
Pîisaria var. A. Guen, Geom. II p. 53, zich onderscheidende doordat

de bovenzijde donker blaauwgrijs is, behalve aan de vleiigelwortels,

werd door Dr. H. J. Lycklama a Nyeholt den 9 Augustus 1901

bij Rotterdam gevangen.

Behalve in Dnitschland, is deze variëteit ook waargenomen in

Engeland, zie Barrett, Entomogist V, p. 215 (1870 —71).

Aspilates Ochrearia Rossi. —Snellen. Tijds. 40 p. 317.

Van deze soort werden op nieuw twee exemplaren, die de heer

P. Haverhorst te Rotterdam mij toonde, aan den hoek van Holland

gevangen, in Junij 1902, namelijk een afgevlogen man en een vrij

goed wijfje. Zij komen in voorkomen overeen met het vroeger door

mij gevangen voorwerp en hebben eene vlugt van 25 en 26 mm.

Door deze vangst wordt^ dunkt mij, wel bewezen dat het voor-

komen van het eerstgevonden exemplaar niet iets toevalligs was

maar Ochrearia inderdaad op de genoemde plaats woont. Waar-

schijnlijk zal zij later ook nog wel in andere streken der Zuid-

Hollandsche en Zeeuwsche eilanden worden aangetroffen.

Cidaria Certata Hübn. —Tijds. 36 p. 225.

Zie de aanteekening van Dr. J. Th, Oudemans, Tijds. 40, Ver-

slag p, 10.



NKDEHLAND8CHELEPIDOPTERA. 251

Cidaria Fluviata 1 lübn. —Snellen, II p. 11 80 —Tijds. 30 p. 225.

Een man werd op 23 Mei 4899 door den heer L. A. Polak

gevangen bij Schoonoord, in Drenthe. De soort is dus, hoewel zeer

zeldzaam, in Nederland verbreid (Venlo —'s Gravenhage —Drenthe).

Cidaria Elutata Hübn. —Snellen, I p. 655.

De heer D. ter Haar ving een man, op 31 Juli 1897 bij

VVarga in Friesland.

Cidaria Bifasciata Haw. —Snellen, II p. 1184. —Tijds. 30

p. 226; 36 p. 227.

Bij Breda, in het Ulvenhoutsche bosch gevangen door Dr. F.

W. O. Kallenbach.

Genus EUPITHEGIA Curtis.

Van dit genus zijn twee nieuwe inlandsche soorten bekend ge-

worden, te weten Eup. Impuraia Hübn. en E. Coronata Hübn.

Wat de eerste betreft, eene zeer kenbare en, naar het mij vooi-

komt, vrij wel op zich zelf staande sooit, zoo zou zij in de Ana-

lytische tabel van het genus, zie Vlinders van Nederland I p. 682,

nog het best in afdeeling I, A, J kunnen worden ingevoegd, voor

Fusillata, als sectie II en wel aldus:

II. Vleugels grijswit, aan den wortel al of niet geelachtig ge-

mengd, de teekening helder blaauwgrijs, duidelijk, het middenpunt

der voorvleugels weinig uitkomende 25a Iinpurata.

De oude sectie II, met Pusillata, Siroh'dafa en Togata, wordt

dan sectie III.

E. Coronata werd in de Analytische tabel op p. 682 in eene

noot reeds kortelijk gekenmerkt. Zij komt in afdeeling I, B, bij

Rectangulata en Dehiliata van welke zij zich ligtelijk onderscheidt,

vooreeist door de geel^'coene. kleur der voorvleugels op welke de

lichte band wortelwaarts slechts op de voorrandshelft door eene

tweemaal getande zwartgrijze streep is begrensd en dan door de

bijna ongeteekende grijze, dus niet met de voorvleugels eenkleurige

achtervleugels. Zij wordt 28 c in de rij der soorten.

In Nederland zijn nu 39 soorten van Eupithecia waargenomen.

Eupithecia Exiguata Hübn. —Snellen, II p. 1180.
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Limburg, Tegelen, 20 Julij 1900: H. J. H. Latiers,

Eupithecia lunotata Hübn. —Snellen, I p. 695; II p. 1187, —
Tijds. 36 p. 227.

Ook in Limburg door den heer Latiers gevangen, bij Kerkrade,

op 23 Mei 1899.

Eupithecia Helveticaria Boisd. —Snellen, II p, 1189.

Weder in Gelderland aangetroffen, bij Apeldoorn, op 29 Junij

en 3 Julij, door Dr. F. W. O. Kallenbach.

Eupithecia Laquearia Herr.-Sch. Snellen, Tijds. 40 p. 325.

De vlinder is afgebeeld door den heer H. A. de Vos tot Neder-

veen Gappel, Tijds. 4-2 pi. 2 fig. 8, a, b.

25a. Eupithecia Impurata Hubn., Geom. fig. 347. —Dietze,

Statt. Ent. Zeitung 1868 p. 246, id., 1875 p. 72 pi. 1 fig. 9—14

—

Zeller, id. 1877 p. 473.

Modicata Hübn., Geom. fig. 361.

21—22 mm.

Deze Eupithecia, die tot de grootere soorten van het genus be-

hoort, komt in twee vormen voor. Bij den type, door Hühner

fig. 347 afgebeeld, zijn de vleugels aan den wortel tot over de

helft geelachtig gemengd, bij de variëteit Modicata niet.

Palpen zoo lang als de doorsnede der oogen, witgrijs, aan de buiten-

zijde blaauwgrijs bestoven. Kop witgrijs, thorax en achterlijf licht-

blaauwgrijs, Vleugelgrond witgrijs, de teekening blaauwgrijs, vrij

volledig, het wortelveld der voorvleugels door de grondkleur gedeeld,

de eerste lichte streep door eene fijne grijze lijn. Middenveld twee-

kleurig, de wortelhelft blaauwgrijs, begrensd door eene twee bogten

makende lichte lijn die iets wittei' dan de grondkleur is, het

weinig duidelijke middenpunt in de bovenste bogt der lijn. Tweede

helft van het middenveld lichter met fijne, gegolfde blaauwgrijze

lijnen die de grondkleur niet geheel bedekken. Lichte tand wortel-

"waarts met korte tanden en door eene grijze lijn gedeeld. Achter-

rand even donker blaauwgrijs als de wortelhelft van het middenveld,

de golflijn grijswit, getand maar zeer onduidelijk.

Achtervleugels met blaauwgrijzen wortel en achterrand, daar

tusschen met fijn gegolfde grijze lijnen en een donker middenpunt.
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Franjelijn met zwarte streepjes, de franje grijs met donkerder

vlekken op de wortelhelft.

Onderzijde grijswit met eene flaauwere herhaling van de teekening

der bovenzijde.

Zeiler teekent aan dat Hübner's afbeeldingen slecht zijn. Dit

komt mij ook voor '). Junij, Julij.

Dietze beschrijft de rups uitvoerig en beeldt haar ook af. Volgens

hem is zij 20 mm. lang, slank, vrij gelijkmatig van dikte, geel,

op den rug met ruitvormige donkere teekening en bruinen kop.

ïn Augustus, begin September op Campanula Rotundifolia. De pop

overwintert.

Een vrij gaaf exemplaar der variëteit Modicata werd door den

heer H. A. de Vos tot Nederveen Cappel den 16 Julij 1903 bij

Houthem in Limburg gevangen.

28c Eupithecia Coronata Hübn., Geom. fig. 372, 373. —
Freijer, Neu. Beitr. IV p. 30 pi. 306 fig. 2. —Wood fig. 655. —
Guen., Uran, et Phal. II. p. 353 N. 1475. —Crewe, Ent. Ann.

1861 p. 145. —Snellen, Tijds. 9 p. 102 en VI. v. Ned. I p.

682, noot.

Lar. Rectangulata var. Coronata O. en Tr. Vi, 2 p. 97.

14—16 mm.

Over de kenmerken van den vlinder is boven gesproken. Coronata

is inderdaad eene der ligtst kenbare soorten van het genus.

Naar de aangehaalde schrijvers (Freyer, Guenée en Crewe), is de

rups kort, plat, geelgroen, appelgroen of roodachtig, met bruin-

achtige teekeningen op den rug en wordt zij in September gevonden

op Clematis Vitalba, Ewpatorìum Caìinabinum en Solidago. De

vlinder komt in het volgende jaar uit en heeft wel twee generation

daai' Guenée als vliegtijd April opgeeft en de heer H. J. H. Latiers

een exemplaar op 10 Augustus 1900 ving, bij Tegelen, in Limburg.

1) Eup. Modicata v. Hein, Sclim. Deutschl. und der Schweiz I p. 805 citeer

ik met opzet niet hier. Het komt mij voor dat deze auteur niet de beschreven

vai'iëteit van Imparata schildert, maar eene grijze variëteit van de nog niet in

Nederland waargenomen Fimpinellata Hübn. lu den catalogus vau Staudinger en

Rebel is Modicata Hein. ook niet geciteerd.
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Scoparia Phaeoleuca Zeli. —Snellen, Tijds. 40 p. 327 pi. 12

fig. 7 ?.

Een wijfje dezer zeldzame soort werd door den heer P. .T. M.

Schuijt den 31 Julij 1903 bij Oost-Voorne (Zuid-Holland) gevangen.

Dit is het derde, mij bekende inlandsche exemplaar. De man is

mij nog steeds onbekend.

Botys Nigrata Scop. —Snellen, II p. 42. —Tijds. 32 p. 33.

Overijssel: Frieswijk bij Deventer den 21 Mei 1897. H. A. de

Vos tot Nederveen Cappel.

Botys Silacealis Hübn. —Snellen II p. 49. —Tijds. 32p. 34;

40 p. 329.

Men zie over deze soort, die Nubilalis zal moeten heeten, daar

de afbeelding onder dezen naam, bij Hübner, Pyr. fig. 94, hoewel

slechts een zeldzaam voorkomenden donkeren vorm voorstellende,

ouder is dan Silacealis fig. 118, de aanteekeningen, Tijds. 44,

Verslag p. 2 en p. 18 door mij en den heer D. ter Haar.

Orobena Praetextalis Hübn. —Snellen, II p. 69.

Deze alleen door Mr, A. H. Maurissen bij Bunde in Limburg

aangetroffen soort, werd op nieuw in dezelfde provincie, bij Gulpen,

in Julij 1902 gevangen door den heer P. J. M. Schuijt.

Calamolropha Paludella Hübn. — Snellen, II p. 89. —Tijds.

40 p. 330.

Noord-Holland: Nichtevecht 26 Julij 1895. Joh. de Vries.

Crambus Uliginosellus Zeiler. —Snellen, II p. 97. —Tijds.

32 p. 35.

In Gelderland gevangen bij Apeldoorn, den 11 Julij 1895 door

den heer H. A. de Vos tot Nederveen Cappel en bij Doetinchem

den 21 Julij 1899 door mij.

Crambus Ericellus Hübn. —Snellen, II p. 99.

Van deze tot dusverre slechts op ééne plaats in Friesland waar-

genomen soort, werd in Gelderland, bij Apeldoorn, den 18 Julij

1898 een voorwerp gevangen door den heer P. J. M. Schuijt en

bij Lochern, den 11 Augustus 1902 een tweede, door den heer
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D. ter Haar. Laatstvermeld exemplaar had de heer ter Haar de

vriendelijkheid mij te schenken.

Crambus Pascelinellus Hübn, —Snellen, U p. 107.

Noord-Brabant : Ossendiecht, 18 Julij 1897: P. J. M. Schuijt.

Crambus Coutaminellus Hübn. — Snellen, II p. 110. —
Tijds. 32 p. 36; 37 p. 3.

In Noord-Brabant, bij Bergen op Zoom, den 6 Julij 1897, zijn

vei'scheidene exemplaren door den heer D. ter Haar gevangen op

eene plaats, niet ver van de Schelde, doch niet juist op door het

zoute water geregeld bevochtigde gronden. Sommige stukken doen

min of meer denken aan Cr. Sallaellns Tutt (zie Tijds. 37 t. a. p.),

die ik intusschen hoe langer hoe meer voor eene variëteit van

ContamineUus houd, alleen verschillende door minder scherpe tee-

kening.

Crambus Perlellus Scop. —Snellen, II p. 113. —Tijds. 37 p. 4.

Van deze soort, w^aarvan reeds twee vaiiëteiten in ons land zijn

gevonden, werd eene derde waargenomen door den heer D. ter

Haar, namelijk Bostellus Laharpe, Faune Suisse Pyral. p. 55 fig. 6

(1855). —Perlellus var., Z.-ller, Stett. Ent. Zeit, 39 p. 95 (1878),

Zij onderscheidt zich door glanzig graauwe voorvleugels met naau-

welijks donkerder aderbeloop en witte franje. De heer ter Haar

ving een voorwerp den 12 Julij 1898 bij Warga in Friesland, dat

ik zag en dat volkomen overeenstemt met exemplaren van den

door Zeiler besproken Bostellus, die ik van dezen ontving.

Rostellus is dus geene uitsluitende bergvariëteit van Perlellus

en zal ook wel elders in Noord-Europa voorkomen.

Nephopteryx Formosa Haw. —Snellen, II p. 130. —Tijds.

40 p. 331.

Gelderland, Apeldoorn : H. A. de Vos tot Nederveen Cappel. —
Limburg, Valkenberg, 22 Mei 1895: P. J. M. Schuijt.

Pempelia Ornatella W. V. — Snellen, II p. 154. —Tijds.

32 p. 40.

Limburg, Gulpen, Julij 1902: P. J M. Schuijt.

Teras Variegana W. V. —Snellen, II p. 175. —Tijds. 37 p. 5.

Behalve de door mij vermelde variëteit Nyctemerana Hübn.,
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ontving ik van Mr, W. de Graaf nog een exemplaar eener tweede,

door hem uit eene bij 's Gravenhage gevonden rups gekweekt. Bij

deze, waarvan ik geene afbeelding of beschrijving ken, is de wor-

telhelft der voorvleugels vuil grijsachtig, weinig lichter dan de

tweede h Ifl. Men zou haar variëteit Sorclidmia kunnen noemen.

Teras Literana L. —Snellen, II p. 1 76.

Zuid-Holland, Rotterdam : P. Haverhorst.

Tortrix Decretana Fr. —Snellen, II p, 1076. —Tijds. 32

p. 46, 37 p. 6, 40 p. 333.

Iets eigenaardigs bij deze soort, dat ik mij niet kan herinneren

reeds vermeld te hebben gevonden^ is eene ondiepe uitsnijding aan

de tweede helft van den voorrand der achtervleugels. Zij wordt

door eene kleine verdikking door schubben voorafgegaan. Bij de

verwante Podana komt deze bijzondeilieid niet voor en zij kan dus

als een kenmerk van Deer etana gelden.

Ik ving den vlinder ook in Julij 1899 bij Doetinchem.

Tortrix Sorbiaiia L. —Snellen, II p. 201.

In Sepp behandeld door Mr. de Roo van Westmaas, 2e serie IV

p. 301 pi. 48.

Genus RETINIA Guen., Led.

Een zeer uitvoerig en lezenswaardig opslel over het genus Retinia

en de schade door de rupsen in jonge dennenbosschen aangerigt,

met behartigingswaardige opmerkingen over de boschkultuur en

met afbeeldingen, komt voor in het Tijdschrift voor plantenziekten

van 1897, afl. 4. Het is geschreven door Prof. J. Ritzema Bos en

den heer H. J. Lovink. lietinia Turioiiana blijkt, volgens dit stuk,

veel gemeener te zijn geworden dan zij vroeger was. Als vijand

der rupsen en poppen wordt ook genoemd de eekhoorn, iets, wat

ik zelf opmerkte. Het getal der inlandsche soorten is verder ver-

meerderd met eene, liet. Sylvestrana Curtis, door mij reeds kort

gekarakteriseerd, Vlind. v. Ned. K p. 256, Noot 1. Zij onderscheidt

zich van de andere soorten met giijze, tegen den achterrand rood-

achtige voorvleugels^ door den grijzen kop en wordt tusschen

Turionaua en Plnlvoraua geplaatst.
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Retinia Sylvestrana Curtis, Ann. and Mag. -of Nat. Hist. 2 ser.

V p. Ill (4850). —Slain ton, Ent. Annual for 1855 p. 53; id.,

Manual p. 248. —Wood. fig. 1808 (slecht).

12—15 mm.

Achteri'and der voorvleugels vrij steil, flaauw gebogen. Palpen

niet langer dan de kop, grijs, buit en waarts tegen de punt donkerder.

De grijze voorvleugelgrond is met vrij regtstandige, fijne, weinig

gegolfde donkere dwarslijnen geteekend en komt vooral achter eene

wortel waarts grijsbruin beschaduwde lijn der tweede vleugelhelft

smal bandvormig boven, terwijl het wortelderde ook grijsbruin

gemengd Is ; over den wortel der grijze franje loopt eene scherpe

donkere lijn. Achtervleugels met franje grijs.

Junij, Julij.

De ontdekker dezer soort in Nederland is een belgisch Lepi-

dopteroloog. Baron de Crombrugghe de Picquendaele, te Ixelles bij

Brussel, die haar bij Putten in Noord-Brabant waarnam en mij

een paar exemplaien schonk die met Engelsche en een uit Bretagne

in Frankrijk overeenkomen. Hij vond ook de rups einde Mei in

de mannelijke bloemen van Pinus Maritima; zij is paarsgrijs met

bruinen kop.

Genus PENTHINA Fr.

Dit genus is met eene nieuwe inlandsche soort verrijkt, name-

lijk met Klugiana Freijer. Lederer plaatst haar in een afzonderlijk

genus, Pelatea Guenée, volgens hem, om de kortheid der sprieten

en een indruksel op het puntvierde der voorvleugels. Maar ik vind

de sprieten naauwelijks korter dan bij de andere soorten van Pen-

thina en het vermelde indruksel is al zeer flaauw. Daar nu de

thorax aan het eind ook een, hoewel niet sterken, schubbendot

heeft, de aderen dei' achtervleugels als bij Penthina en de voor-

vleugels tweekleurig zijn, komt het mij beter voor Klugiana in

dit genus te plaatsen, als afzonderlijke sectie Pelatea, ook, en wel

voornamelijk, om de eigenaardige kleurverdeeling der voorvleugels

wier wortelhelft groengeel en de tweede helft lichtbruin is, wat de

soort zeer kenbaar maakt. Voorvleugeladeren als bij Penthina be-

schreven.
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B. PELATEA Guen, Led.

16. Penthina Klugiana Freijer, Neuere Beitr. II p. 83 pi.

144. — Tr. X, 3 p. 71. —F. v. R., Abb. p. 34 pi. 20 fig.

2. —Hein., Wickler p. 140.

19 —21 mm.

Palpen weinig gebogen, lid 2 naar boven verbreed, het eind-

lid kort en stomp, hunne kleur zwartbruin als die van de kop,

de sprieten en den thoiax. Voorvleugels naar achteren verbreed,

bij den man zonder omslag, aan den wortel en voorrand een

weinig zwartbruin, met donkerbruine vlekken tegen den wortelrand

der tweede helft en twee kleinere, roodbruine tegen de punt. De

geheele voorvleugel is verder met dwarsrijen van ronde loodkleurige

iets glanzige vlekjes geteekend. .^chteivleugels grijs. Franje bruin-

geel. Onderzijde grijs, de voorvleugels donkerder.

Junij.

Rups , volgens de aangehaalde schrijvers in het voorjaar in de

bladknoppen en tusschen de bladeren van Paeonia Rosea, vol-

wassen groen, met zwarten kop, halsschild en voorpooten.

Door den heer F. J. M. Heylaerts in Zuid-Limburg gevangen.

Genus GRAPHOLITHATieits.

Op p. 280 der Vlinders van Nederland, Microlepidoptera, heb

ik in eene noot kortelijk gekarakteriseerd Ark-mlslana Zeil., tot

mijne afdeeling Chrosis van het genus behoorende en aan Fuligana

verwant. Deze Artemisiana is thans in Nederland ontdekt en volgt

op Fuligana.

Ih. Grapholitha .irtemisiana Zeil., Isis 1847 p. 27 — id.,

Stett. Ent. Zeit. 1847 p 282. —Martini, Bericht des Thür.

Tauschvereins 1848 p. 13. —Hein., Wickl. p, 136. —Trïfas-

cìana H.-S , S. B. IV p. 217 Tort. fig. 184.

11 —12 mm.

Deze vlinder die, zoo als ik opgeef, van Fuligana Haw. {Arte-

misiana Snell., in Sepp. — Bst.) verschilt door de roomkleurig

witte lichte strepen der voorvleugels en hun franjewaarts scherp
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begrensden donkeren middenband, is goed herkenbaar. De lichte

strepen der voorvleugels zijn in hel midden volstrekt niet lood-

kleurig en hun puntvierde heeft tegen den vleugelwortel slechts

eene flaauwe donkere vlek. Toch zijn vleugelvorm en aanleg van

van teekening geheel als bij Fuligana en komt het mij dus niet

onmogelijk voor dat Artemisiana ten slotte zal blijken slechts de

midden-europesche vorm van Fulïgaua Haw. te zijn, evenals BÌ-

c'mciana Dup. de zuid-europesche. Overgangen zag ik echter nog niet.

De achtervleugels en onderzijde als Fuligana. Vleugeladeren

evenzoo.

Van da rups wordt opgegeven dat zij op Anchusa Officinalis

leeft. Ik kan hare beschrijving nu niet raadplegen.

De heer F. J. M. Heylaerls veikreeg den 6den Juni een exem-

plaar uit eene, bij Heerlen in Limburg gevonden, niet nader be-

schreven rups. Het is zeer typisch en komt geheel met een paartje

overeen dat ik van Prof. Zeiler ontving.

Grapholilha Palustraiia Zeil. —Snellen, H p. 286.

De rups is ontdekt en beschreven, in de Stett. Ent. Zeitung 58

(1897) p. 299 door den heer Schütze. Zij leeft in mos en is in

Mei en Junij volwassen.

Grapholitha Hercyniana Tr. —Snellen, II p. 293.

In Gelderland, bij Lochem, den 21 Junij 1896 door mij gevangen.

Grapholitha Ustomaculana Curt. —Snellen.^ II p. 335.

In Friesland bij Oldeterp door den heer D. ter Haar gevangen,

op 21 Julij 1898.

Grapholitha Discretana Wocke. —Snellen, Il p. 365,

Toen ik den vlinder beschreef, was de rups nog onbekend.

Schütze heeft haar ontdekt en beschreven, Stett. Ent. Zeitung 57

(1896) p. 11. Zij leeft in het najaar in de stengels van wilde Hop.

Grapholitha Compositella F, —Snellen, II p. 368.

Disque vond de rups van begin Augustus tusschen de spitsbla-

deren van Medicago Saliva en beschrijft haar als witachtig met

geelachtigen kop en smal bruin halsschild. De eerste vlinder kwam

op den 24sten der genoemde maand uit.

Grapholitha Regiana Zeil. —Snellen, II p. 378.
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Bij Rotterdam gevangen door Dr. T. Lijcklama à Nijeholt en

den heer P. J. M. Schuijt.

Het achterlijf is bij den man weinig of niet dunner dan bij het

wijfje, maar hij onderscheidt zich, behalve door het aderstelsel der

achtervleugels ook door eeiie langwerpig driekante, wortelwaarts

stomp gepunte zwarte vlek op de franjehelft van de bovenzijde

dier vleugels, in de tweede helft der cellen \c en id die echter

op den donkeren vlengelgrond weinig uitkomt. De achtervleugels

zijn ook spitser dan bij het wijfje.

Grapholitha Gallicolana Zeil —Snellen, II p. 353.

Limburg: bij Venlo door den heer A. van den Brandt en den 12

Junij 1898 door mij gevangen, ook aldaar.

Bij sommige exemplaren is de witte binnenrandsvlek der voor-

vleugels door eene vrij duidelijke donkere lijn gedeeld.

Dichrorampha Quaestioiiana Snell., II p. 402.

South lioudt. Trans. Ent. Soc. of Lond. 1898 Proc. p. 28.

Dlchr. Flavidorsana Knaggs, Entomologist 1898 (31) p. 201 e,

fig. voor deze soort. Volgens mij stellig Petiverelia.

Xysmatodoma Melanella Haw. —Snellen, If p. 450.

Als generieke naam voor deze soort zal hoogstwaarschijnlijk

moeten gelden: Narycia Steph., lUustr. VI p. 154. Stephens zag

haar voor een Trichopleron aan. Men zie over deze kwestie:

M'Lachlan, Entom. Monthly Mag. 34 p. 186 (1898)

Lypusa Maurella W. V. —Snellen, Il p. 451.

Laag Soeren bij Dieren, den 8 Junij 1900, een $: D, ter Haar.

Scardia Boleti F. —Snellen, II p. 452. - Tijds. 37 p. 14.

Venlo: 10 Junij 1898: P.J. M. Schuijt. —Kerkrade, 22 Mei

1899: H. J. H. Latiers.

Blabophanes Ferrugiiiella Hiibn. —Snellen, II p. 456.

Toen ik deze soort beschreef, was de rups nog onbekend. Zij

is sedert ontdekt door den heer Hering en beschreven, Stett, Ent.

Zeitung 55 p. 88 (1894) —Ook vermeldt Baron de Crombrugghe

de Picquendaele haar in de Revue Mensuelle de la Soc. Ent. Na-

muroise 1902 Sép. p. 2. Hij vond de rups in den winter in stukken

van kurken, in zwartbruine zakjes van 8—9 mm. lang.
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Tinea Arcella F. —Snellen, II p. 463,

Schütze beschrijft, Stelt. Ent. Zeit. 60 (1899) p. 463 de rups

en hare leefwijze. Zij is 6 —7 mm. lang, dun, geelwit met bruinen

kop, in Mei, Junij volwassen en werd gevonden in doode elzen-

stammen waarin zij gangen half invreet. Voedsel niet dood hout,

maar eene zwamsoort {Jlypoxijlon Fuscum\ die op het hout groeide.

Incurvaria Capitella Cl. —Snellen, II p. 481.

Zie mijne aanteekening over deze soort: Tijdschrift 42

p. 209.

Nemophora MetaxeÜJi Hübn. —Snellen, I p, 488.

Iets over de eerste toestanden dezer soort vermeldt Chrétien,

Ann. Soc. Ent. de France 1894, Bulletin p. 128.

Adela Cuprella W. V. —Snellen, I p. 496.

Op de bij de voorgaande soort vermelde plaats vermeldt de ge-

noemde schrijver ook iets over de eerste toestanden van Cuprella.

Prays Simplicella H. S. —Snellen, II p. 519.

Eene mededeeling over deze soort door Schütze bevindt zicli in

de Stett. Ent. Zeil. 60 (1899) p. 169. Hij beschrijft de rups, die

hij in esschenknoppen vond als geelgroen, roodachtig geteekend,

dus ongeveer als die van CurüseUa, heeft echter geen acht geslagen

op andere dan duitsclie mededeelingen zoodat de zijne de kwestie

over het specifiek verschil der beide genoemde niet oplost. De

soortsregten van Simplicella worden er echtei' niet door versterkt.

Argyresthia Conjugtilla Zeil. —Snellen, II p. 529.

Een exemplaar der door Mr. H. W. de Graaf afgebeelde variëteit

vond Dr. J. Th. Oudemans den 7 Junij 1897 te Laag Soeren bij

Dieren.

Acrolepia Arnicella von Heyd. —Snellen, Tijds. 40 p. 342.

Drenthe: Paterswolde, Julij 1901: D. ter Haar.

Men zie verder over deze soort de aanteekeningen van den heer

ter Haar, Tijds. 43 Verslag p. 68 en 44, Verslag p. 19.

Orthotaelia Sparganola Thb. —Snellen, II p. 559.

De heer D. ter Haar deelde mij mede dat hij in Friesland de

rups meermalen in Carex had gevonden.

Depressaria Propinquella Tr —Snellen, II p. 581
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Groningen, Noordbroek in Augustus: D. ter Haar.

Depressaria Albipunctella Hübn. —Snellen, II p. 598.

Noord-Brabant, Oistermjk, 18 Julij 1895: H. A. de Vos tot

Nederveen CappeL

Psecadia Funerella F. —Snellen, II p. 605. —Tijds. 40

p. 349.

Overijssel. Deventer 30 Junij 1897: H. A. de Vos tot Nederveen

Cappel.

Gelechia Turpella W.V. —Snellen, II p. 629. —Tijds. 40

p. 350.

Zeeland, Vlissingen: P. Haverliorst.

Gclechia Sororculella Hübn. —Snellen, p. 630.

Gelderland, Lochern 11 Augustus 1902 : D. ter Haar.

Deze vliegtijd is laat.

(xelecliia Fumatella Dougl. —Snellen, II p. 632.

De vlinder is den 8 Augustus 1902 door den heer D. ter Haar

bij Lochern gevangen.

Greleeliia Intorruptella Hübn. —Snellen, II p. 637.

In de Stettiner Ent. Zeitung, Jaarg. 60 (1899) p. 178 beschrijft

Schütze de rups die hij in Augustus op brem vond, tusschen

bijeengesponnen blaadjes. Volgens hem is zij volwassen 12 mm.

lang, op den rug donkeigroen met drie flaauwe roodachtige langs-

lijnen, op den buik helderder groen. Kop en halsschild zwart.

Deze beschrijving verschilt nog al van de door mij gegeven

schildering der rups van Gel. MnUnella Zeil. (zie Vlind. v. Ned.'

II p. 637) en pleit voor hel specifiek verschil der laatste, door

mij t, a. p. betwijfeld.

Gelechia Peliella Tr. —Snellen, II p. 638. —Tijds. 37 p. 24.

Gevangen aan den Plasmolen bij Gennep door den heer H. A.

de Vos tot Nederveen Gappel.

Gelechia Electella Zeil. —Snellen, Tijds. 40 p. 353.

Friesland, Oldeterp 31 Julij: D. ter Haar.

Acanthophila Alacella Zeil. —Snellen, II p. 676.

Gelderland, Apeldoorn 18 Junij 1895; H. A. de Vos tot Neder-

veen Gappel.
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Poecilia Lepidella Zeil. —Snellen, II p. 680.

Friesland, Kollum 4 Augustus: D. ter Haar.

Xystopliora Palustrella Dougl. — Snellen, II p. 686. Tijds.

40 p. 355.

Door den heer D. ter Haar is de tot dusverre nog onbekende

rusps ontdekt en beschreven. Hij vond haar in Friesland, in Junij

volwassen, in de bladeren van Iris Pseudacorus. De volgroeide rups

is lichtgeel met hier en daar vlekkig verbreede karmijnroode langs-

lijnen en met bruinen kop en schilden. Verpopping buiten de mijn.

Zie Tijds. 45 p. 108.

Xystophora Lucidella Steph. —Snellen, II p. 687.

Lord Walsingham beschrijft de rups in deel 34 (1898) van

het Entom. Monthly Mag. p. 205. Zij leefl in den voorzomer in

den stengel van Sclrjixs Lacustris en is volwassen groengrijs met

lichteren buik, zwarten kop en bruingrijze schilden. Verpopping

in den stengel.

Lampros Similella Hübn. - Snellen, lip. 719 —Tijds. 37 p. 27.

Limburg: Venlo 10 Junij 1898, vele exemplaren in dennenbosch

door mij gevangen.

Disque zegt, Stettiner Entom. Zeitung 1895 p. 243, iets van

de rups dat von Heinemann's beingten bevestigt. Hij vond in October

(dn Tannenabschnitte mit grindigem Auswuchs, sogenannte Weiss-

tannenkrebse, die stets die Raupe der Couijermm beherbergen»,

graauwe rupsen welke hij voor die van Bractella hield maar

waaruit in Junij van het volgende jaar eenige exemplaren van

Similella kwamen.

Lampros Cinnamomea Zeil. —Snellen, II p, 720. —Tijds.

37 p. 28.

Apeldoorn: 26 Junij 1994: H. A. de Vos tot Neder veen Cappel.

Lampros Procerella W.V. —Snellen, II p. 721.

Drenthe, bij Paterswolde den 14 Julij 1901 door mij gevangen.

Lampros Lambdella Don. —Snellen, II p. 722.

Limburg, Gulpen Junij 1902 eenige exemplaren : P. J. M Schuijt. —
Gelderland, Lochern, 3 Aug. 1902: D. ter Haar.

Butalis Clieuopodiella Hübn. —Snellen, Il p. 746.



264 (p. e. T. snellen), aanteekeningen ovbb

Gelderland/ Elleco m : Dr. T. Lycklama à Nyeholt.

Tiiiagma Perdicella Zeil. —Snellen II p. 756.

Mijn vermoeden, dat de rups op aardbeziën zou leven, wordt

bevestigd door eene mededeeling van Chrétien, in de Ann. de la

Soc. Ent. de France 4894, Bulletin p. 129. Hij vond de rups in

den stengel der genoemde plant, van den zomer tot in het vooijaar.

Gracilaria Roscipeiinella Hübn. —Snellen, II p. 769.

Zuid-Holland, bij Rotterdam door mij gevangen.

Coleophora Fabriciella de V. —Snellen II p. 803.

Duur den heer D. ter Haar, in Friesland, den 20 Julij 1900

bij KoUum gevangen

Ueineinannia Festivella W. V. —Snellen, II p, 851.

Gelderland, Doetinchem, een vrouw^elijk exemplaar op 16 Julij

1899 door den heer P. .1. M. Schuijt gevangen.

Bij het onderzoeken van dit, zeer gave, voorwerp zag ik dat

lid 2 der palpen bovenaan een weinig behaard is. Het komt overigens

geheel met mijne beschrijving overeen.

Liinnaecia Pliragmitella Sttn. —Snellen, Tijds. AO p, 359.

Men zie over deze soort de mededeelingen van den heer D. ter

Haar, Tijds. 41, Verslag p. 81 en deel 42, Verslag p. 17. Daaruit

blijkt vooral dat de rups heel wat later in het jaar inspint dan

ik, naar Stainton, opgaf.

Lavenia Aurifroiitella Hübn. —Snellen, II p. 859. —Tijds.

32 p. 67.

Gelderland: Apeldoorn, 26 Mei, een wijfje: H. A. de Vos tot

Nederveen Cappel.

Elachista Nobilella Zeil. —Snellen, II p. 893.

Gelderland, Oosterbeek, 7 Junij 1900 : D. ter Haar.

Genus LITHOCOLLETIS Hübn., Zeil.

Ook dit genus is weder met eene nieuwe soort verrijkt, name-

lijk met Lit/i. Genicidella Ragonot. Het getal der bekende in-

landsche stijgt hierdoor tol 43. Zij is zeer na verwant aan Sijlvella

Haw., vroeger, ook door mij, voor eene variëteit daarvoor gehouden
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en komt naast haar in afdeeling c, 2, aa, b van de Analytische

tabel der soorten die dus als volgt wordt gewijzigd :

b. Voorvleugels lielderwit, met goudbruine, scherp

zwart gerande dwarsbanden; zwarte deelingslijn

der franje tot onderaan zeer scherp; aan den

vleugelwortel eenige zwarte stippen.

c. Eerste dwarsband der voorvleugels stomp

gebroken, hare bovenhelft niet puntig ver-

lengd tot de tweede 38« Sylvella.

cc. Ook de eerste van de dwarsbanden der

voorvleugels scherp gebroken, hare boven-

helft puntig verlengd tot de tweede . . 386. Geniculella.

Litltocolletis Amyotella Dup. —Snellen, II p. 909.

Deze soort is door mij bij Rotterdam, in het Stadspark gevon-

den. Zij komt aldaar tweemalen in het jaar voor, in Mei en in

de laatste dagen van .lulij en de eerste van Augustus, tegen eiken.

Lithocolletis Salicicoleila Sire. —Snellen, II p. 916.

Door Mr. E. A. de Roo van Westmaas in Sepp behandeld, 2e

Serie IV p. 272 pi. 45.

Lithocolletis Corylifoliella Hübn. —Snellen, II p. 928.

Ook door Mr. de Roo van Westmaas in Sepp behandeld, zie 2e

Serie IV p. 281 pi. 46.

Lithocolletis Emberizaepennella Bouché. —Snellen, II p. 932.

Eveneens door Mr. de Roo van Westmaas behandeld. Zie Sepp,

2e Serie IV p. 267 pi. 45.

Lithocolletis Nicellii Sttn. —Snellen, II p. 935.

Deze is de vierde der door Mr. de Roo van Westmaas behan-

delde soorten. Zie Sepp, 2e Serie IV p. 277 pi. 46.

Lithocolletis RIemannella F. — Snellen, II p. 936.

Zuid-Holland, bij Rotterdam, de vlinder in Mei en Augustus

door mij gevangen en ook gekweekt, uit elzenbladeren.

Lithocolletis Geniculella Ragonot, Petit. Nouv. Entom. 1873

N. 86 p. 346 —id., Ann. Soc. Ent. de France 1874 p. 601 pi.

11 fîg. 9; Bull p. 173 —id., 1876 p. 413 pi. 6 fig. 8.

Äcerifoliella var. C, Zeller, Linn. Ent. I p. 239 pi. 1 fig. 33.

7—8 mm.

Tijdschr. v. Entom. XLVI. 1
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Evenals Si^lvella, herinnert ook deze soort aan Lith. Hortella

maar wordt door dezelfde kenmerken daarvan onderscheiden. De

beschrijving is bijna geheel die van Sylvella, kop en thorax, zqn

ook wit, met eenige grijze haren en schubben, evenzoo is de grond

der voorvleugels wit en zijn de goudbruine dwarsbanden zwart

gerand. De zwarte stippen aan den wortel der voorvleugels zijn

echter grooter, meer vlekkig, op haar volgt geene gebroken, soms

afgebroken zwarte dwarslijn, zij ontbreekt en de dan volgende

eerste, goudbruine dwarsband is niet stomp gebroken maar even

scherp als de tweede terwijl hare bovenhelft, als eene lijn verlengd,

zich uitstrekt tot in den tweeden dwarsband die bij Sylvella en

Geniculella ongeveer eveneens is gevormd.

Ondanks het niet zeer belangrijke verschil van Sylvella geloof

ik toch thans dat Ragonot gelijk heeft en wij Geniculella als eene

afzonderlijke soort moeten beschouwen die als rups op Acer Pseu-

doplaianus (onderzijde der bladeren) leeft terwijl Sylvella alleen op

Acer Campestre huist.

Waarschijnlijk is Pseudoplataniella Rag., 1. c. p. 600 pi. 11

fig. 8 — id., 1876 pi. 6 flg. 9 nog eene derde verwante soort

bij welke de donkere vlekjes aan den voorvleugel wortel bandvormig

zijn geworden, de onderhelft van den eersten goudbruinen dwars-

band ontbreekt en de bovenhelft eene schuinere rigting heeft ter-

wijl hare lijnvormige verlenging gemist wordt. Sedert de uitgave

van het tweede gedeelte mijner Vlinders van Nederland zijn mij

vele exemplaren van Sylvella door de handen gegaan maar nooit

heb ik overgangen op de beide andere mij toenmaals in natura

nog onbekende soorten gezien.

Van Geniculella ving ik twee zeer gave exemplaren tegen Acer

Pseudoplatanus^ den 16 Mei 1901 bij Loosduinen in Zuid-Holland.

Nepticula Aceris Frey, —Snellen, II p. 986.

Groningen, 13 Julij 1901, de vlinder in den Hortus Botanicus,

tegen Acer Pseudoplatanus.

Pterophopus Microdactylus Hûbn. —Snellen, II p. 1050.

Bij Doetinchem door mij gevangen, den 21 Julij 1899.
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Genus ACIPTILIA Hübn., Wocke.

Van dit genus is, zooals in dit Tijdschrift deel 42, Verslag p. 49

werd vermeld, ook eene nieuwe inlandsche soort waargenomen-

namelijk Galactodactyla Hübn. Zij is door mij reeds kortelijk geka-

rakteriseerd, Vlinders van Nederland II p. 1053, vormt afdeeling

A van het genus en komt dus nog voor Spilodactyla Curt.

A.

\a Aciptilia Galactodactyla Hübn., Aluc. fig. 2. —Treils. IX

p. 250. —Wocke in Hein., Motten p. 806. —{us) wood, fig.

1628. —Zeller, Isis 1841 p. 557 pi. 4 lig. 35; id., Linn. Ent.

6 p. 390 —Schreiber, Stett. Ent. Zeitt. 1849 p. 301. —H. S.,

S. B. V p. 384. —de Graaf, Tijds. 2 (1859) p. 53 —Staint
,

Man. 2 p. 444.

Galodactyla Freyer, Neuere Beitr. VII p. 175 pi. 660 fig. 1.

Bij mijne beschrijving t. a. pi. moet nog worden gevoegd dat

de eerste veder aan den voorrand een grijs vlekje in de franje

heeft, juist boven het, meestal in twee stippen gedeelde grijze

streepje tegen de spleet en eene zwarte stip tegen de punt. De

achtervleugels zijn grijs met bijna witte franje en een zwart stipje

of streepje in de spits der vederen. Achterlijf en pooten wit.

Van deze soort vond ik in Mei 1899 bij den Haag verscheidene

rupsen op de onderzijde der bladeren van klitten, Arctium Lappa.

Zij waren groen, wit en donker geteekend, behaard. Eene naauwkeurige

beschrijving der eerste toestanden geeft Schreiber.

De vlinders kwamen allen uit van 12 tot 17 Junij.

Sedert de uitgave van het tweede gedeelte der Vlinders van

Nederland, 1882, E. J. Brill, zijn de na te melden vervolgen op

mijn werk gepubliceerd *):

1) Toen dit stuk voltooid was, ontving ik berigt der ontdekking (of weder-

ontdekking) van Argynnes Pales W.V. var. Arsilache Esp. in Groningen, door den

heer H. Kooi (zie ook ter Haar, Ent. Her. N". 14 p. 96). Vroegere berigten over

het voorkomen dezer soort onbesproken latende, is het nu buiten twijfel dat zij

inlandsch is en op 16 .Julij 1903 in verscheidene exemplaren bij de Punt, ten

zuiden van Groningen werd gevangen. De heer Kooi had de vriendelijkheid mij
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id., id. 32 p. 29—72 (1888—89).
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een exemplaar te schenken. Het komt geheel met Noordduitsche van Arsilache in

mijne collectie overeen. In de Vlinders van Nederland I p. 28 gaf ik reeds in

eene noot eene korte beschrijving dezer soort, waarbij ik alleen nog te voegen

heb dat de variëteit Arsilache zich ook van den type Pales onderscheidt door op

de onderzijde zwart gevlekte voorvleugels.

In de rij der soorten volgt Pales var. Arsilache op Dia als 3Ä.

Door deze ontdekking wordt het getal onzer Macrolepidoptera gebragt op 954

en dat van alle inlandsche Lepidoptera op 1727 *).

De rups leeft op Viola en is in Junij volwassen, zwart, geel geteekend en

gedoomd. Zie voor citaten: Pap. Pales W.V. p. 177. —Hübn. , Pap. f. 34, 35.

—O. en Fr. I, 1 p. 63; IV p. 110; X. 1 p. 11.— Freyer, Neu. Beitr. VII p.

118 pi. 666 fig. 1.

P. Arsilache Esp., I p 35 pl. 56 fig. 4, 5. —Hübn., fig. 36, 37. — Freyer,

Beitr III pl. 115 fig 2.

*) Dr. J. Th. Oudemans meldt mij nog dat Arsilache ook bij Venlo is gevangen

door den heer A. van den Brandt; deze hield haar voor Argynnis Dia.


